
Skovstjernens Læreplan 

Pædagogisk  værdigrundlag. 

Målsætning 

Barnet tilegner sig verden gennem efterligning af dets omgivelser. Det suger indtryk til sig og disse er med 

til at forme dets selvoplevelse og opfattelse af andre, hvilket er grundlæggende for dets udvikling. Det er 

derfor centralt for vores pædagogik, at de voksne er sig bevidste om deres ansvar som rollemodeller for 

børnene. Vi tilstræber at skabe en varm og indbydende stemning med en genkendelig dagsrytme bygget op 

omkring børnenes grundlæggende behov for leg, hvile, ernæring, omsorg, kærlighed, udvikling, og 

selvstændighed. 

Vores pædagogiske lærerplan bygger på to centrale principper. 

 Forbillede og efterligning – Den voksnes bevidsthed om sit ansvar som rollemodel for børnene. 

 Rytme - som en grundlæggende puls i livet, i mennesket, i naturen og i tidens gang. Vi drager 

bevidsthed om dette i strukturering af hverdagen og den pædagogiske praksis. 

Ydre kendetegn. 

Der er nogle ydre kendetegn, som vi anser som Skovstjernens særpræg og en væsentlig del af stedets 

identitet. De er: 

Naturen  - vores beliggenhed omgivet af skoven, vores naturlegeplads, samt naturmaterialer i så rigt 

omfang som muligt. Årstidsfesterne, eventyr og sanglege reflekterer årets gang og medvirker til at opbygge 

en naturlig forbundenhed med livet hos det enkelte barn. Vi spiser økologisk og vegetarisk mad. 

Et lille, hjemligt sted – Ro, nærvær, nærhed, genkendelighed, tryghed og opmærksomhed på det enkelte 

barn. Vi værner om tillid og respekt i relationer, uanset alder eller rolle. Vi hilser på hinanden ved at give 

hånd som voksne, og dette må børnene efterligne når de har lyst. 

Rudolf Steiner pædagogik. – Ikke dogmatisk praksis, men som en sansende bevidsthed om barndom som et 

væsentligt afsnit i menneskelivet. Vi holder fast i, at børnene har brug for at mærke naturen og at udforske 

deres fantasi i leg og kropslig udfoldelse, frem for at beskæftige sig med teknologiske medier. Ved at skabe 

et sundt fundament i de tidlige år, bliver børnene bedre rustet til at finde vej senere i livet. 

Læreplanens 6 fokusområder 

Indledning 

Ifølge Dagtilbudslovens krav, har vi delt vores læreplan i 6 områder. Børnemiljøet er et væsentligt element i 

arbejdet og indgår som en naturlig del af de forskellige områder.  

De 6 områder er: 



1. Barnets alsidige og personlige udvikling.  

2. Barnets sociale kompetencer. 

3. Barnets sproglige udvikling. 

4. Krop og bevægelse. 

5. Naturen og naturfænomener. 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier. 

I læreplanens udformning har vi valgt nogle situationer fra livet i Skovstjernen og beskrevet deres virkning 

ved brug af SMTTE modellen. Således er læreplanen ikke udtømmende, men beskriver vores tilgang, 

målsætning, praksis, børnenes deltagelse, samt virkningen og effekt af pædagogikken via eksempler. 

Barnets alsidige og personlige udvikling 

Den alsidige og personlige udvikling støttes og styrkes ved at der tages afsæt i barnets 

Individualitet og forudsætninger. Barnet skal opleve sig som forstået, set og accepteret af sin  

omverden og samtidig opmuntres til udvikling gennem interesse, engagement og  

kærlighed. Barnet skal opleve sig selv som noget særligt der er vigtigt for helheden. At indgå i et socialt 

fællesskab forudsætter evnen til integrere sig i sammenhænge og samtidig bevare sin integritet.  

Omsorg og tryghed er afgørende for at barnet gennem nysgerrighed udforsker omverden, tager kontakt til 

andre børn og voksne og finder sin plads i et fællesskab.  

 

Sammenhæng. 

Vores morgensamlinger, eventyrstund, eurytmi, måltider, årstidsfester og andre aktiviteter.  

Målsætning 

 At barnet føler sig set og velkommen som en del af et fællesskab. 

 At barnet oplever tillid til sig selv, de voksne og verden.  

 At barnet udvikler sig sprogligt, socialt og kropsligt. 

 Rolige stunder hvor barnet mærker sig selv, venter på tur, hører og bliver hørt. 

 Aktive stunder hvor barnet oplever egne skabende evner og udvikler færdigheder. 

 

 

Det vi ser hos børnene. 

 Der synges, fortælles og lyttes. Der trampes, klappes, mærkes og sanses. 

 Der er fælles oplevelser, og alle oplever på hver deres måde.  

 Der er glæde, begejstring og en stemning af samhørighed. 

 Børnenes bidrag er med til at præge stemningen. 

 De tager sang og fortælling med videre i deres leg. 



 De føler sig trygge, frie og tillidsfulde. 

 Der er samarbejde, respekt, ærlighed og rummelighed. 

 De udvikler færdigheder, bliver selv hjulpne og hjælper hinanden. 

 

 

Det vi gør. 

 I vores morgensamling byder vi hvert enkelt barn godmorgen. Her bliver alle set, hørt og inkluderet 

i dagens fællesskab. 

 De voksne skaber en varm og tryg stemning, inspirerer og er igangsættere.  

 Humor skal have god plads i hverdagen.  

 Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne og klar til at tackle alderssvarende krav f.eks. ved selv at 

øse mad op, smøre brød, tage tøj af og på, selv tage initiativ til lege, hjælpe med oprydning og 

forskellige opgaver i hverdagen. 

 

Evaluering   

Vi er opmærksom på de enkelte børn og deres samspil i løbet af dagen og forskellige aktiviteter. Vi 
evaluerer i fællesskab til vore personalemøder, og justerer hvis nødvendigt for bedst at imødekomme 
børnenes behov. 
 

Sociale kompetencer  

Udvikling af sociale kompetencer er en vigtig del af børns udvikling, og de forskellige udviklingstrin følger 

barnets alder. Det er centralt for os at skabe et miljø, hvor barnet lærer de sociale spilleregler med lyst, 

glæde og naturlig respekt uanset alder og udviklingstrin. 

Børn lærer gennem efterligning, og her lægger vi vægt på de voksnes ansvar som rollemodeller for 

børnene. De voksne skal udvise anerkendelse, rummelighed, ansvarlighed, varme og autenticitet. 

 

Sammenhæng 

Vore samlinger, årstidsfester, samvær på legepladsen og samvær med børnene generelt. 

Målsætning 

 At børnene lærer at anerkende og rumme hinandens forskellighed, samtidig med at de oplever, at 

der tages hensyn til deres behov.  

 At børnene lærer at samarbejde og respektere andres grænser.  

 At hvert barn anerkendes som den person det er.  

 At alle børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til andre børn og voksne. 



 At alle børn inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.   

  

Det vi ser hos børnene. 

 At fantasi, glæde, tillid, umiddelbarhed og spontanitet er naturlige egenskaber hos børnene. 

  Vi ser deres glæde, deres sorg, deres initiativer, deres tøven, deres vrede og deres sejre.  

 Vi ser hvor de selv mestrer ”samværsstrategier” og hvor de har brug for voksenhjælp. 

 Vi ser at de efterligner hinanden og de voksne.  

 

Det vi gør. 

 De voksne er sig bevidste, at de er rollemodeller for børnene.  

 Vi glæder os over samvær med børnene, med hinanden og over små ting i hverdagen.  

  Vi anerkender børnenes egne oplevelser af situationer, deres meninger og følelser. 

 Vi træner børnene i at vente på deres tur og ikke afbryde andre børn og voksne.  

 Vi støtter børnene i at løse konflikterne verbalt, at sige til og fra og udtrykke egne behov.  

 Vi giver børnene plads til fri leg og anerkender dem i deres kreative udfoldelse. 

 Vi forsøger at se verden i børnehøjde og at indleve os i børnenes perspektiv. 

Evaluering 

Vi er opmærksomme på de enkelte børn, og drøfter deres udvikling, samspil og trivsel i hverdagen, på 

stuemøderne og til forældresamtaler.  

Sprog 

I vuggestuen er barnet i gang med at navngive verden; sprogets verden er ved at åbne sig. Sang, sangleg og 

enkle fortællinger er en del af hverdagen og den glædelige kommunikationsform, der giver varme, 

genkendelighed og tryghed til børnene. Børnene kender fagterne før de kan udtrykke ordene, og kan på 

den måde vise deres deltagelse og ”fortælle”, hvilke sange de ønsker allerede før de har ordene. 

Når barnet begynder i børnehaven har det et basalt sprog, der videreudvikles i takt med at barnet udvikler 

sig, og dets forståelse for verden udvides. I samvær med andre, i leg, i dialog, gennem oplæsning, gennem 

eventyr og i alle dagens gøremål er sproget midlet mellem barnet og omverden. Barnet skal høres, forstås, 

guides, respekteres og ledes på vej af indsigtsfulde voksne. 

Sammenhæng 

I sanglege, eventyr, ved årstidsfester, og i samvær på legepladsen. I samvær med børnene generelt. 

Målsætning 

 At sproget øves, udvikles og at barnet tilegner sig et alderssvarende sprog. 

 At barnet udtrykker sig frit og originalt. 

 At barnet lærer at synge og fortælle. 

 At barnet får mulighed for at udvikle sit nonverbale sprog gennem mimik og kropssprog.  



 

Det vi ser hos børnene. 

 Vi ser at børnene lytter ”med hele kroppen” og gentager ivrigt. 

 Deres glæde og optagethed af sange, fortællinger, eventyr og indbyrdes hemmeligheder. 

 De efterligner sange, rim og remser eller ” læser højt” for andre børn. 

 De efterligner det de hører, på godt og ondt.  

 Vi ser børn der larmer, børn der er stille og børn der har brug for ekstra hjælp til at udvikle deres 

sproglige færdigheder. 

 

Det vi gør. 

  Vi skaber ro omkring måltiderne for at få mulighed for en dialog, hvor børn og voksne lytter til 

hinanden.  

Vi læser bøger, spiller spil, synger sange/leger sanglege og bruger rim og remser. 

 Vi har eventyrstund i hverdagen, samt årstidssange, skik og traditioner hvor børnene lærer de 

tilhørende sange og fortællinger.  

 Børn med særlige behov tilbydes ekstra sprogstimulering af vores egne sprogpædagoger. 

 På ture ud af huset snakker vi meget om, hvad vi ser og oplever. 

 Gennem legen med de andre børn lærer barnet at udtrykke egne følelser, behov og meninger samt 

at lytte til andres.  

 

Evaluering 

Vi evaluerer børnenes udvikling og behov efter afholdte årstidsfester, til stuemøderne og i hverdagen efter 

behov. 

Vi er i dialog med vores sprogvejleder der kommer fast i huset.  

 

Krop og bevægelse 

At barnet ”griber verden inden det begriber den” er et begreb der giver mening for os. Barnet tilegner sig 

viden om sine omgivelser ved at mærke, røre, og bevæge sig; ved at gøre og handle og ved at have ro til 

gentagelse og øvning. Barnet har oftest en intuitiv fornemmelse for, hvad der er bedst for det. Pædagogen 

er opmærksom på dette, møder barnet der hvor det er, og støtter barnet i dets foretagende på en relevant 

måde.  

Sammenhæng. 

I samlinger, i daglige gøremål, i fordybelse i leg og aktiviteter inde, og i frit løb på legepladsen. I alle 

situationer i hverdagen, er børnene i bevægelse, og viser hvor de er i deres udvikling, samt hvad de har 

brug for. 

Målsætning 



 At barnet øver sig i selvstændighed, og udvikler sine motoriske evner og færdigheder på en naturlig 

og lystbetonet måde. 

 At tilgodese denne udvikling på vore skovture, på legepladsen og ved at lade børnene gøre tingene 

selv i størst muligt omfang i dagligdagen. 

 At børnene hjælper de voksne med at skrælle grønsager, feje gulvet, male, tegne, bygge huler osv. 

Inde. 

 At give børnene lejlighed til at vippe, balancere, løbe, udforske naturen eller efterligne andre. 

 

Det vi ser hos børnene. 

 Vi registrerer om barnet kan selv, eller om det har brug for hjælp.  

 Vi ser børnenes sejre, når de har mestret noget nyt. 

 Vi ser de fleste børn i en naturlig rivende udvikling, hvor deres færdigheder opøves gennem leg og 

daglige aktiviteter. 

 De øver sig i at blive selvhjulpne med spisning og deres påklædning. 

 De tegner, modellerer, maler, klipper, klistrer, bygger huler, osv.. 

 De hjælper de voksne med at lægge vasketøj sammen, rydde op, og feje gulv mm. 

 De gynger, rutsjer, løber, og afprøver forskelligt på børnehavens legeplads. 
 

Det vi gør. 

 Børnene opfordres til selv at kravle op og ned af trip trap stolene/taburetter. 

 Vi skaber mulighed for at de kan trille, hoppe, tumle, trampe, løbe, balancere mm.  

 Der laves forskellige sanglege hvor der danses, klappes, trampes, mm. 

 Det bakkede ujævne terræn på legepladsen og i skoven er skabt som øveplads. 

 Vi går tur til Gødvad efterskole, eller i skoven hvor børnene igen og igen kan finde nye udfordringer. 
 
Evaluering 
 
Vi er opmærksomme på hvor de enkelte børn er i deres udvikling, og om de eventuelt har brug for ekstra 

øvning på et område.  

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 I Skovstjernen tager kulturen afsæt i naturen, en varm og imødekommende stemning, samt plads til kreativ 

udfoldelse. Begrebet ”fra jord til bord” er noget vi gerne vil lære børnene om. Vores hverdag understøttes 

af sang og sangleg, eventyr, leg, og årstidsfester, der passer til aldersgruppen og som reflekterer årets gang 

samt vores fælles kulturarv. 

Sammenhæng. 

Årstidsfesterne er indbygget i løbet af året som en del af den pædagogiske praksis. Vi synger, leger, laver 

sanglege og små fortællinger, som passer til vores kultur og til årstiden i mange forskellige sammenhænge i 

løbet af dagen. Børnene er med til at bage boller og forberede frugt. Der er særlige sange og skikke, når 

børnene har fødselsdag. 



Målsætning 

 At barnet oplever sammenhæng og mening i tilværelsen. 

 At barnet føler sig tryg og som en vigtig del af et fællesskab. 

 At barnet oplever sammenhæng mellem sig selv og omverden på en naturlig og alderssvarende 

måde. 

 At samværet omkring måltiderne, i morgensamlinger og fælles oplevelser skaber mening og 

samhørighed for alle. Dette anser vi som en væsentlig og vigtig del af børnehavens opgave. 

  At barnet udvikler en æstetisk sans.  

  At barnet øver forskellige kulturelle udtryksformer såsom sang, leg, dans og drama. 

 

Det vi ser hos børnene. 

 Vi ser hvordan børnene glædes over at være med til at forberede mad, eller udklæde sig til en fest. 

 De omformer eventyrene i deres leg, og vi hører deres glade stemmer gengive sang og remser. 

 De udtrykker sig kreativt gennem tegning, maleri, ler og meget mere.  

 De glæder sig til festerne samt andre kulturelle tiltag. 

  De bidrager aktivt og lærer fra sig. 

 

Det vi gør. 

 Vi synger godmorgen til alle og dermed starter dagen i fællesskab. Vi husker også dem som er 

fraværende den pågældende dag. 

 Nogle børn hjælper den voksne med at fortælle eventyr ved at flytte dukker/figurer på bordet. 

 Ved måltiderne øver vi os i at bede om maden, række videre til de andre etc.  

 Det tilstræbes at gøre børnehavens indretning og farvevalg smuk og hensigtsmæssig, og der 

udsmykkes med naturmaterialer i forhold til årstiden.  

 Legetøjet er smukt bearbejdet og lavet af naturmaterialer (træ, glas, keramik, uld, silke m.m.)  

 Ved høst tid bindes der høstneg eller -krans, der fortælles eventyr, tærskes korn og kærnes smør, 

som forberedelse til et festmåltid af høstens overflod. 

 Der er i alt 8 årstidsfester, der som perler på en snor danner kreds i løbet af året. 

 

Evaluering 

Vi evaluerer de enkelte årstidsfester på vore personalemøder. Vi er opmærksomme på at justere praksis i 

forhold til børnenes alder og de erfaringer, vi gør undervejs. 

Natur og naturfænomener 

Naturen er sanselig og konkret, samtidig med at den lader sig forvandle og forme, så barnet har rige 

muligheder for at gå på opdagelse og bruge sin fantasi. Barnets kontakt med naturen har både en 

følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Oplevelser i naturen skaber lyst til livet, interesse og 

omtanke.  Ved at barnet er meget i naturen, oplever det sig selv som en del af en større helhed og får 

dermed et naturligt ydmygt forhold til miljøet og verden i det hele taget. 



 Sammenhæng.   

Børnene i Skovstjernen er i kontakt med naturen dagligt. Dette foregår på legepladsen, ved skovture og 

gennem vore årstidsfester. Det meste af legetøjet er af naturmaterialer. 

Målsætning 

 At børnene fornemmer årstiderne og lærer omsorg for dyr, insekter og planter.  

 At børnene oplever ro, fordybelse og undren over naturens mangfoldighed. 

 At børnene lærer at færdes trygt i naturen og får respekt for den. 

 At deres kreativitet bliver stimuleret ved at inddrage naturen i årstidsfester og aktiviteter. 

 

Det vi ser hos børnene. 

 De lærer at håndtere de dyr og planter de møder i naturen. 

 De graver huller og leger med vand. De bygger huler, sår frø og samler blade og grene. 

 Vi observerer om de er trygge, og ser hvordan de overvinder begrænsninger og går på opdagelse. 

 

Det vi gør. 

 Vi er ude i flere timer dagligt. Børnene leger, klatrer i træer, passer bede og er med til at lave bål og 

bål-mad. 

 Vi anerkender barnets begejstring over det, det opdager i naturen. 

 Vi går i skoven, på gården og besøger dyrene.  Vi sår korn om foråret og høster det igen i august. 

 Vi ser naturens gang uden for vinduet; vinden i grenene, egernet der løber på stammen og fuglene 

på fodrebrættet. 

 

Evaluering 

Vi ser hvordan det enkelte barns forhold til naturen ændrer sig. Vi evaluerer tiltag, udflugter og 

årstidsfester på vore personalemøder, og inddrager heri iagttagelser/erfaringer omkring enkelte børn. 

******** 

Lærerplanens 6 fokusområder væver sig ind i hinanden, og beskriver forskellige områder i barnets udvikling 

gennem forskellige indfaldsvinkler i den pædagogiske praksis. Sammen danner de en helhed og er med til 

at holde fokus på det enkelte barns sunde udvikling. 

Skovstjernen. december 2013 

 

 


